
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở chấm điểm sáng kiến ngành Giáo dục và 

Đào tạo năm học 2021-2022 
  

 

 

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. UBND thành phố tổ chức cuộc họp 

để chuẩn bị cho công tác chấm điểm sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo 

năm học 2021-2022 với thành phần, thời gian, địa điểm sau:  

 1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các thành viên Hội đồng sáng kiến theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Các thành viên tổ giúp việc Hội đồng sáng kiến theo Quyết định số 

1176/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2022. 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, UBND thành phố. 

4. Tổ chức thực hiện: Phòng Kinh tế thành phố chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục 

vụ cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Phòng Kinh tế; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH 

Họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở chấm điểm sáng kiến ngành Giáo dục và 

Đào tạo năm học 2021-2022 

(Kèm theo Giấy mời số 270/GM-UBND ngày 30/5/2022 của UBND TP) 

 

STT Nội dung Thực hiện 

1 Ổn định tổ chức, giới thiệu thành phần Phòng Kinh tế 

2 Phát biểu chỉ đạo Lãnh đạo UBND TP 

3 Báo cáo kết quả rà soát, phân loại hồ sơ 

đề nghị xét công nhận sáng kiến cấp cở 

sở năm 2021-2022 

Phòng Kinh tế 

4 Phát biểu thảo luận của các thành viên Hội 

đồng 

Các thành viên Hội đồng 

5 Kết luận Lãnh đạo UBND TP 
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